Oudercommissie Hoera IKC Leuken
Notulen vergadering dd. 28-08-2018
Aanwezig:

Dana, Anja, Katrien, Ilse, Linda, Marja, Sandra

Afwezig:

-

1. Opening en mededelingen
We heten Ilse Strouck en Linda Ockels welkom en doen een voorstelrondje. Ilse
en Linda luisteren mee en sluiten eventueel aan bij de OC.
2. Bespreken notulen vorige vergadering
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van de vorige keer.
3. Nieuws vanuit Hoera Kindercentra algemeen
Na het vertrek van Sigrid, is de dagelijkse leiding van IKC Leuken bij Bart Caris
komen te liggen met ondersteuning van Sandra Luijten als assistent
leidinggevende.
Gebleken is dat de werkdruk voor Sandra (en Sanne, assistent leidinggevende van
IKC Laar) te hoog is. Hierom is er opnieuw een clustermanager aangenomen, en
wel Leenette Hendriks.
Leenette zal eerst wegwijs gemaakt worden in de kinderopvang en van daaruit
Bart gaan coachen in zijn kennis van kinderopvang en hoe die te gebruiken in het
leidinggeven aan een IKC. Leenette zal ook betrokken gaan worden bij de
vergaderingen van de OC.
4. Nieuws vanuit Hoera Weert
GGD Rapport
De dagopvang en de VSO zijn bezocht door een inspecteur van de GGD en het
rapport is overwegend positief. Het enige aandachtspunt zit in de verslaglegging
bij het punt ‘Veiligheid en Gezondheid’. Hierbij ontbreekt bij elk genoemd risico
een termijn waarbinnen actie ondernomen moet worden.
Dit wordt Hoera-breed opgepakt en er is een werkgroep opgezet.
Dana is als voorzitter van de oudercommissie ook (telefonisch) geïnterviewd door
de GGD en heeft vragen beantwoordt aangaande de onderwerpen die we
bespreken en waar we advies over uitbrengen, of we ons gehoord voelen, hoe de
samenwerking met Sandra verloopt en hoe het kan dat er al zo veel wisselingen
zijn geweest in de bezetting.
Maar in het rapport van de GGD zijn geen aandachtspunten genoemd voor de
oudercommissie. Er is wel aangegeven dat het reglement opnieuw besproken en
ondertekend moest worden door alle leden. Dit is ook gedaan aan het eind van de
vergadering. Alleen Marja moet nog tekenen, omdat zij al voor het einde van de
vergadering naar huis moest.

5. Nieuws vanuit de pedagogisch medewerkers
Geen inbreng.
6. Nieuws vanuit de Oudercommissie Hoera Leuken
Samenwerking met de MR en vergaderdata
Met ingang van onze volgende vergadering (8 oktober 2018) zullen we samen met
de MR vergaderen; dat wil zeggen dat we gezamenlijk opstarten en daarna
opsplitsen waarbij Sandra bij ons aanwezig zal zijn en Bart (Caris) bij de MR.
Hierbij nogmaals de vergaderdata:
- maandag 8 oktober 2018
- donderdag 29 november 2018
- dinsdag 29 januari 2019
- donderdag 14 maart 2019
- donderdag 9 mei 2019 (indien nodig)
- dinsdag 18 juni 2019
Voorstelstukje OC
Mochten Linda en Ilse na vanavond beslissen om ons team te versterken, dan
parkeren we het voorstelstukje in het archief voor later.
Foto leden OC
Een foto maken van ons allen is wellicht toch een goed idee zodat we deze op de
website of het ouderportaal of een keer in een nieuwsbrief kunnen plaatsen. Zo
herkennen ouders ons misschien en zijn we beter zichtbaar voor ouders.
Aan het eind van deze vergadering waren we niet meer compleet en zullen we de
foto tijdens een volgende vergadering maken.
Vorderingen bouw en eventuele overlast
De werkzaamheden in de zomervakantie zijn volgens de planning uitgevoerd, al is
daar weinig van te zien. Er zijn enkele luchtgaten gemaakt naar buiten toe. In
oktober zal de ‘echte’ bouw starten. Er is gekozen voor een lichte bouwconstructie
zodat er zo min mogelijk overlast zal zijn.
In januari zou het klaar moeten zijn en pas dan kan de verbouwing/aanpassing bij
Hoera van start gaan. De kleutergroepen moeten namelijk eerst verhuisd zijn naar
hun nieuwe lokalen.
De hoop wordt uitgesproken dat de breng- en haalmomenten na de verbouwing
rustiger zullen verlopen. Nu is het erg onoverzichtelijk wanneer alle kleuters
tegelijk met de peuters naar binnen en buiten lopen.
Dit heeft als gevolg gehad dat er enkele weken geleden een peuter ongemerkt
door de hoofdingang naar buiten is kunnen lopen. Gelukkig heeft een
voorbijganger dit opgemerkt en het kindje veilig teruggebracht.
Deze situatie zal door Sandra nu al besproken worden met school en de MR. Een
idee van Hoera is om bij breng- en haalmomenten een pedagogisch medewerker
(PM-er) bij de deur te laten zitten, puur en alleen om kinderen aan of af te
melden; al zal dit nieuwe ongemakken met zich meebrengen, zoals hoe het
mentorschap op de groep dan gewaarborgd blijft.
Met de inzet op de nieuwe groep erbij geteld, zijn er 9 nieuwe medewerkers nodig
in Weert/Nederweert.

Inzet Roy
Roy is aangenomen in een combinatiefunctie bij Hoera alsook op school. Hij is als
klassenassistent in de kleuterklassen werkzaam op ma/di/do en op die dagen ook
vast gezicht bij de voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang
(BSO). Verder besteedt hij drie uur aan het aansturen van de medewerkers van
de tussenschoolse opvang (TSO). Hopelijk zullen er in de toekomst voldoende
aanmeldingen gaan komen voor de vrijdag, dan zal hij ook die dag aanwezig zijn.
Aangegeven wordt dat Roy als een echte aanwinst gezien wordt door ouders.
Opa- en omadag
op 19 september aanstaande staat de opa- en omamiddag gepland op de BSO. Er
is bewust gekozen voor de woensdagmiddag. Er zijn dan weinig kinderen
aanwezig op de BSO en kan het overzicht het best bewaard blijven.
We willen opa en oma de kans geven eens te kijken wat de BSO precies inhoudt
en er meer bekendheid aan geven.
Ideeën die al geopperd zijn, is het maken van een high tea met de kinderen en
wat hulp van de ouders van de OC. Er kunnen knutsels opgehangen worden en
eventueel foto’s van de kinderen die daar toestemming voor hebben gegeven.
De kinderen kunnen dan zelf hun opa en oma rondleiden door het gebouw.
Opa’en oma’s kunnen zich opgeven via een formulier dat de kinderen mee krijgen
en aangeven of ze van 15.00u-16.00u of van 16.00u-17.00u willen komen. Er zal
duidelijk aangegeven worden dat de grootouders zelf verantwoordelijk zijn voor
hun kleinkinderen en dat er geen extra PM-ers ingezet zullen worden.
Ouders en broertjes en zusjes zijn ook niet welkom deze middag.
Dana en Marja zullen het inschrijven regelen en nog even de activiteiten
afstemmen met het team.
Dag van het IKC
Dit is een samenvoeging van de ’dag van de leraar’ en de ‘dag van de leidster’ en
vindt dit jaar plaats op 5 oktober. Vanuit de OC zal er via het servicepunt een
brief naar alle ouders verspreid worden met een kleurplaat van een huis, met de
vraag aan ouders om indien gewenst iets te knutselen/kleuren voor de
pedagogisch medewerkers. Dit kan de gehele week volgend op 5 oktober gegeven
worden door de kinderen zelf.
Sandra zal deze kleurplaat ook aan Bart aanleveren, zodat ook alle kinderen van
school een kleurplaat kunnen maken voor hun meester of juf.
Er is gekozen voor een kleurplaat van een huis met in het achterhoofd:
‘IKC Leuken staat als een huis!’
Luizen
Aangegeven wordt dat de BSO niet geïnformeerd wordt wanneer er luizen op
school geconstateerd worden. Ookal worden ouders via school geïnformeerd, het
is voor de pedagogisch medewerkers wel prettig om ervan op de hoogte zijn.
Sandra heeft Anouk van Geleuken hier al over gemaild. Zij is coördinator van de
‘kriebelmoeders’ op school.
Ophoging kindplaatsen
Per 1 oktober aanstaande wordt het aantal kindplaatsen opgehoogd van maximaal
40 naar 60 per dag. Extra zitplaatsen zijn al besteld.
De wachtlijsten die er nu zijn voor de dinsdag en donderdag zullen dan naar alle
waarschijnlijkheid oplossen.
Sfeer BSO
De pedagogisch medewerkers van de BSO zouden graag de sfeer in het gebouw
aantrekkelijker maken. Helaas geeft Scouting St. Job aan dat er niets
verandert/geschilderd/geplaatst mag worden, omdat ze de authenticiteit van het

gebouw wil bewaren.
Sandra zal met Rudie (Peeters) overleggen welke mogelijkheden/rechten Hoera
als ‘grote’ huurder heeft om stappen te kunnen ondernemen om toch hier en daar
iets aan te passen. Al is het maar een likje verf op de muur.
Volgende open dag
Besproken is dat de BSO meer aandacht mag krijgen tijdens de volgende open
dag. Hoe precies zullen we in komende vergaderingen verder bespreken.
7. Rondvraag
Katrien vroeg zich af hoe de zomerhitte is ervaren in de nieuwbouw.
Sandra geeft aan dat het klimaatbeheersingssysteem net voor het hele warme
weer geïnstalleerd was en de temperatuur binnen nooit boven de 24 graden is
geweest. Bovendien konden de deuren naar de gang in de vakantie open, omdat
de kleuters er toch niet waren.
Aan Linda en Ilse is gevraagd wat hun indruk is van de OC na deze vergadering en
ze gaven beiden aan het prettig te vinden meer betrokken te zijn bij Hoera dan
alleen met het brengen en halen van hun kinderen.
Ze hebben dan ook beiden besloten zich aan te sluiten bij de oudercommissie.
Welkom!!
8. Sluiting en plannen volgende vergadering
Volgende bijeenkomst maandag 8 oktober 2018, samen met de
Medezeggenschapsraad (MR).
De starttijd zal nader bepaald worden na overleg met de MR

